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Zápisnica  

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 12.09.2020 v zasadačke Obecného úradu Uňatín. 

 

Prítomní:   poslanci z 5 prítomných 4 

Poslanci OZ: Ján Bartík, Anna Očovská, Ing. Jozef Sedmák, Bc. Katarína Sliacka, Mgr. Mária 

Trojáková 

Prítomní:  Ján Bartík, Anna Očovská, Ing. Jozef Sedmák, Mgr. Mária Trojáková 

Starostka obce : Bc. Lenka Sedmáková 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Behanovská   

Ospravedlnení :  Bc. Katarína Sliacka 

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Podklady pre územné konanie RD na parcele KN-C č.  

3. Podklady pre územné konanie RD na parcele KM-C č. 1622/4 

4. Návratná finančná pomoc obci 

5. Dotácie z Environmentálneho fondu 

6. Čerpanie rezervného fondu v roku 2020 

7. Ukončenie  

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne otvorila a viedla 

starostka obce Lenka Sedmáková v zmysle § 12, ods.1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá konštatovala, že prítomných poslancov je 4 z 5, čo 

je 4/5 všetkých poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice 

navrhla poslancov Annu Očovskú a Ing. Jozefa Sedmáka. 
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Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje zvoliť:  

za členov komisie : poslancov Jána Bartíka a Mgr. Mária Trojaková 

Hlasovanie číslo 1: Voľba návrhovej komisie  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasujú za to, aby navrhovaní členovia vykonávali funkciu do 

ktorej boli navrhnutý. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

Schválenie programu zasadnutia  

Starostka obce prečítala program zasadnutia podľa pozvánky a dala hlasovať o novom 

programe zasadnutia.  

 

Hlasovanie číslo 2: Program rokovania  

Poslanci OZ schvaľujú navrhovaný program rokovania podľa pozvánky.  

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov.  

 

2. Podklady pre územné konanie RD na parcele KN-C, č. 290/4, k.ú. 

Uňatín 
Obci Uňatín boli doručené žiadosti o vyjadrenie obci k stavbe „Rekreačný dom“ od Mária 

Balku, na parcele KN-C č. 290/4 k. ú. Uňatín, starostka obce informovala poslancov OZ o týchto 

žiadostiach a vzhľadom na to, že obec Uňatín nemá územný plán,  dala hlasovať o súhlase 

s umiestnením stavieb na území obce podľa projektovej dokumentácie.  

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie stavby „Rekreačný dom“ na parcele KN-C č. 

290/4 v k.ú. Uňatín, nachádzajúcej sa mimo hranice zastavaného územia obce, zameranej GP 

č. 48290289-13/2020, vyhotoveným Martinom Lauroškom GEO PLAN ML, Majersky rad 

643/44, Krupina, úradne overeným Okresným úradom Krupina, katastrálnym odborom pod č. 

236/2020 zo dňa 11.8.2020. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov.  

 

3. Podklady pre územné konanie RD na parcele KN-C č. 1622/4 
Obci Uňatín boli doručené žiadosti o vyjadrenie obci k stavbe „ ECO KERAMICKÝ DOM“ od 

Petra Gonzálesa, na parcele KN-C 1622/4 k.ú. Uňatín, starostka obce informovala poslancov 

OZ o týchto žiadostiach a vzhľadom na to, že obec Uňatín nemá územný plán,  dala hlasovať o 

súhlase s umiestnením stavieb na území obce podľa projektovej dokumentácie. 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie stavby „ECO KERAMICKÝ DOM“ na parcele 

KN-C č. 1622/4 v k. ú. Uňatín, nachádzajúcej sa mimo hranice zastavaného územia obce, 

zameranej GP č. 47843632-156/2020, vyhotoveným Martinom Lauroškom GEO PLAN ML, 
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Majersky rad 643/44, Krupina, úradne overeným Okresným úradom Krupina, katastrálnym 

odborom pod č. 247/2020 zo dňa 25.8.2020. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov 

 

4. Návratná finančná pomoc 
Starostka obce informovala o možnosti návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia 

vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 v celkovej sume 2251,00 eur na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 

roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci 

v roku 2020 poskytnutej z Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia 

vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 , do výšky výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb za rok 2020, vo výške 2251,00 eur, na výkon samosprávnych pôsobností z 

dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov 

5. Dotácie z Environmentálneho fondu 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu. Oboznámila poslancov o oprávnených 

aktivitách jednotlivých oblastí poskytnutia dotácií.  

Uznesenie č. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na vypracovanie návrhu žiadosti o dotáciu 

z Environmentálneho fondu v oblasti C - Rozvoj odpadového hospodárstva. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov 

6. Čerpanie rezervného fondu v roku 2020 
Starostka obce informovala o Zákone č. 67/2020 Z. z. § 36 ods. 2, kde obec môže počas 

obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na 

úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje 

financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu. 

 Uznesenie č. 32/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 2 434,40 eur na úhradu 

bežných výdavkov v roku 2020 v súlade s § 36 ods. 2 Zákona č. 67/2020 Z. z.. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov 
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7. Ukončenie 
Starostka obce poďakovala poslancom OZ a kontrolórke obce za účasť a ukončila zasadnutie 

OZ. 

 

Prílohy číslo: 

1. Pozvánka OZ 

2. Prezenčná listina 

Bc. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 12. 09. 2020 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Anna Očovská  v.r. 

II. overovateľ Ing. Jozef Sedmák  v.r. 

 


